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ESPERANTO KAJ KOMERCO

Mal grati la ncpridisputcblaj progresoj de 
nia lingvo, multaj komercistoj staras an
koraŭ tre skeptikaj rilate al la jama prak
tika utileco de Esperanto. Por forigi tian 
nekonfidon, nenio estas pli bona ol faktoj. 
Jen pri tiu temo interesa letero el angla 
propagandisto:

t  Kiel instruisto de Esperanto, antaŭvi- 
dante por nia lingvo vastan utilon en la 
kampoj komerca kaj scienca, mi deziras 
tiri vian atenton al la suba letero antaŭ- 
nelonge eldonata en grava Liverpoola jur
nalo ; ĝi rakontas sperton de la Cefa inkfa- 
brikista firmo de Anglujo rilate je dissendo 
de reklamiloj en Esperanto. Kiam la ko
mercistaro trovos, ke bone konata firmo 
jara prosperis pri esperanta reklamo, certe 
ne mankos imitantoj. Ankaŭ se la sami
deanoj insistos ĉiam mendi Ce esperantis
taj firmoj kiam ajn eble, ni baldaŭ vidos 
plenan aron, kiu liveros ĉiun specon de 
komercejoj. Nur kiini la komerca disvasti
go kaj profito de Esperanto estos montra
taj nedubeblaj, oni konsentos tion gene
rale. El tio do oni komprenos la necesecon 
konstati ĉiun antaŭenpaSon en la komerca 
kampo.

Mi lasas al la letero paroli per si men; 
ĉar ĝi venas el unu el la plej glore kona-

mercon tra la tuta mondo : ĝi devas pose
di apartan gravecon. Oni malfacile povus 
konstati pli klaran pruvon pri la kapable
co de Esperanto por kutimaj proponoj de 
1’komerco, kaj pri la efekliva profito kiun 
alportus al la aferistoj unu sola helplingvo 
internacia.

J. L. Broune.

Jen nun la letero aludita de nia kores
pondanto :

« Mia sperto » (skribas la dirita firmo) 
ĝis la nuna momento estas fakte treege 
kontentiga. Kvazali novajon mi tradukigis 
kelkajn el miaj cirkuleroj kaj mian pomal
grandan prezaron en tiun ĉi lingvon. Tion 
efektive faris unu el mia komizaro post 
nur trimonata studado, kaj la aferoj estis 
poste tralegataj de la ĉi tiea Esperantista 
Asocio. Mi poste forsendis al Esperantistoj 
Cie tra la mondo paketojn gis la nombro 
de proksimume 85 miloj, kaj por rezul
tato jam ricevis komunikojn ĉiuspecajn 
el preskaŭ ĉiu lando en la mondo, kaj la 
respondoj estas ĉiuj plene kompreneblaj. »

De tiu tempo nii mem korespondadis per 
tiu lingvo pri ĉiu afero rilate je mia ko
merco, kaj opinias ke mi praktike pruvis 
la efikecon de Esperanto kiel interkompre
nilon inter diversnacianoj.

Laŭ mia opinio la universala uzado de 
tiu ĉi lingvo ebligus al komerkaj firmoj 
iparon ĝis multaj milionoj da funtoj ster
lingaj, kaj evitus de la flanko de nia junu
laro multjaran studadon.

Mi parolas laŭ iom da praktika sperto, 
ĉar por fari la korespondadon de la firmo 
mi estas devigita oferi la tutan el mia 
libertempo -dum dekkvin jaroj por la el
studo de fremdaj lingvoj, kaj en la nuna 
momento, post nur dudekono de la stud
tempo aldonata al aliaj lingvoj, mi preferas, 
pro ĝia supera simpleco kaj klereco uzi 
Esperanton ol lingvojn kiujn mi jam uzis 
de dudeko da jaroj.

Ĉar mi forsendas cirkulerojn verkitajn 
en dekkvin gis dudek lingvoj pro la neceso 
u «i apartan lingvon por ĉiu aparta lando 
t'e kiu mi havas aferojn, vi povos facile 
kompreni ke la enkondukigo de universala 
lingvo uzebla ĉe Ciuj landoj tra la mondo 
multe plifaciligus mian komercon, kaj 
malpliigus grandege la elspezojn. »

Mi ricevis aliajn leterojn de Londonaj 
kaj ankaŭ Glasgo’aj firmoj kiuj faras uzon 
el Esperanto por korespondado kun fremd
lando.

Geo. F. Karck.
4, Oldhall St. Liverpool.

TRA LA MONDO

K r a n d a  H rilu j<».

Londono, i  Februaro 1907.

Kredeble la plimulto el via legantaro 
sciigis per nacilingvaj jurnaloj pri la tra
gedia mortigo de S-ro. Whiteley, la glora 
t  ĉioliveranto » kaj milionulo londona. Oni 
memoras, ke lia atakinto enigis kuglon 
revolveran en sian propran kapon, detru
ante al si okulon. Tuj post la krimo oni 
aŭdis lin dirantan : «Mi estas tre kontenta; 
nii mortigis mian patron. » Jen io mistera: 
ĉar laŭ la segistoj li nenian havis laŭleĝe 
la nomon Whiteley. Tamen li nun resani
gas, kaj baldaŭ, Sajne, povos doni klarigon 
antaŭ jugisto. Sen ia dubo, estinta S-ro. 
Whiteley estis viro tute eksterordinara. 
Forta, bela junulo, kun okuloj magnete- 
maj, ii komencis vivon komercan en sia 
deksepa jaro. Kelkatempe li laboras kiel 
subulo Ce diversaj firmoj en la Stofa-galan- 

teria lako. Li ne volis resti longan tempon 
en ia ajn loko. Efektive, malgraŭ la pro
verbo pri laktono ruliganta kiu ne kolektas 
muskon, li ĉiam konservis inter siaj princi
poj tiun ĉ i: ke oni kezonas Sangadon, kun 
samtempa studado pri la malsimilaj siste
moj de aliaj laborantoj. Sed tiu procedo 
videble prosperis al l i ; ĉar post kelkaj 
jaroj, havante kapitalon da 17,500 frankoj, 
li starigis por si mem malgrandan butikon, 
kun dii fraŭlinoj kaj unu knabo kiel help
antoj. Iom post iom li ekokupis sin pri 
multaj malsamaj negocoj kaj metioj — 
dungante la necesajn spertulojn — ĝis li 
fabrikigis kaj liveris plej diversaspecajn 
komercejojn. Okazis ĉe li tri aŭ kvar gran
daj, neniam klarigeblaj bruladoj; sed ĉiam 
dauris la progresado. Fine li farigas direk
toro de vastega emporte, kiu liveras mirin
dan profilon, eĉ da 2,500,000 frankoj en 
la daŭro de unu jaro. Liaj laborantoj eslas 
en la nombro da miloj, tiel viroj kiel viri
noj. Kaj la pruvon ke li estis prava — 
almenau el la ortodoksa komerca vidpunkto
— oni vidis per tio, ke multe da imitantoj 
aperis en Londono, kaj fondis similajn al 
la lia entreprenojn. Li donis al si mem la 
titolon « ĉioliveranto », kaj fierigis pri ĝi. 
Li kutimis fanfaroni, dirante ke li povos 
live i komercajojn de kia speco ajn elveno: 
Cu kudrilo, ĉu ankro, ĉu elefanto. I.a ga- 
jemuloj vetas pri la eblo aŭ neeblo plenu
mi tiajn promesojn. Tagon oni postulas de li 
ĉerkon uzitan; ĉar li ne povis tian elterigi,
li sendas al la mendinto ĉerkon kiun viro 
farigis por si mem, kaj poste —  reedziĝin- 
te — malkonsciis laŭ la deziro de sia 
novo kunvivantino. Jen ankaŭ Sendanto 
kiu nepre bezonas pajnton (0.5679 da 
litro) da vivaj puloj. Tiujn ĉi la ellurni- 
ĝema komercisto zorge kolektigis ĉe la 

bestoj en la Ĝardeno Zoologia kaj en la 
bestejo de S-ro Jamrack, kaj liveris ilin 
triumfe.

Ĉe sia morio, S-ro VVhitelej posedis 
kredeble du milionojn da funtoj sterlingaj, 
t. e. 50,000,000 frankoj. Konforme al sia 
testamento, la malriĉuloj ricevos profite 
85,000,000 frankojn, sumo difinita por 
konstruigi maljunulejojn, k. s.

Denove granda batalado — du apartaj 
atakoj — hieraŭ, apud la parlamentejo:

ĉirkaŭ sep cent voĉdonulinoj kontraŭ ana
ro da policanoj. Vane la virinoj provis 
eniri en la sanktan homan legionejon, 
por interparoli kun la ĉefministro pri la 

vpĉdonrajto, kiun ili postulas. Ĉar ili ne 
volis foriri, rezultas 58 arestoj. Hodiaŭ 
la energiaj bata lintoj aperis antaŭ ju 
gisto, kulpigitaj pri « konduto tumultiga, 
popolamasi^», kontraŭbatalo al policanoj 
dejorantaj. » Kondamnite je monaj punoj 
irantaj de i “2 frankoj 50 centimoj gis
50 frankoj, aŭ alie de semajno ĝis monato 
da mallibereco, 56 ne volis pagi, sekve estas 
nun enfermitaj. Diris unu bravulino : «La 
virinon oni malaltigas preskaŭ al la nivelo 

de la bruto. Si taksigas multe malpli inda 
ol la plej malbona sentaŭgulo enskribita 
en la nomaro de voĉdonanloj. Kiel longe 
la viro konservas al la virino Sian nunan 
gradon en la Stato, tiel longe li restos 
tirano kaj Si restos sklavino. * Kvankam 
multaj potenculoj malhelpas ĝin, la movado 
progresas kaj plifortigas, parte dank’ al 
tio, ke nuntempe kelkaj nobelinoj trovigas 
implikitaj en ĝi. Estas proverbo laŭ kiu 
ĉiu Brito tute respektinda multe Satas ian 
nobelon ; sed gis nun li ne volis ke la viri
noj, ĉu malnobelaj — kvankam la duono 
d’8 la logantaro, kaj regata de la legoj — 
ĝuu kun li la rajton elekti ^donantojn. 
Ssd baldaŭ, espereble, la deva Sango efek- 
t viĝos, Dume, al la klingaj malliberulinoj
I  'iajn salutojn kaj bondezirojn!

Lau la parolado de la ĉefministro te la 
malfermo de la parlamento, Sajnas ke fine 
oni kuragas ekĉesigi la potencon de la no
beloj leĝigantaj. Tiuj ĉi, ne delegitaj, 
restajo de la feŭdalcco, obstine kontraŭ- 
slaras al la plenumo de popolaj deziroj. 
La deputataro povus uzi drastan kuracilon, 
ne pagante la elspezojn oficialajn de la 
dirilaj nobeloj. Bedaŭrinde, multe da depu
tatoj respektegas, iom infane, la naskige 
altrangulojn. Plie, tiuj ankoraŭ esperas 
iam nobeligi siavice!

Kaj — mirindajo. — oni parolas, jes, 
en la «rega parolado » pri memregado ĉe 
la Irlandanoj. Dum longa tempo la brita 
registaro subpremis kaj malhelpis la mal- 
feliĉajn logadojn de la « fratina » insulo, 
spite ke la insulo Monao, kiu trovigas apud 
la angla marbordo, kontraŭ Irlando, pose
das jam dum cent kvardek jaroj sian pro
pran pasamenton. Manao havas suprajon 
da ĉirkaŭ 580 kilometrojn kvadratajn kaj
55,000 logantojn; Irlando ĉirkaŭ 88,168 
k. k. kaj 4,460,OOO logantojn.

Tamen, kiel ajn servema la brita parla
mento montros sin pri la virinoj kaj la 
Irlandanoj; kiom ajn da severeco gi uzos 
kontraŭ la heredaj leĝigantoj. mi dubas, 
ĉu ĝi permesos ke oni elfosu Ia longe pri
diskutatan tunelon sub la Angla-franca 
Markolo. Oni ne povas liberigi sin subite, 
t. e. post multaj jaroj, de la konservemeco, 
la insulaneco, la antaŭjugoj, kiujn testa
mentis al ni la centjaroj. Nun, en la nomo 
de la «patriotismo» la kontraŭstarantoj 
avertas la fosemulojn ke ilia dezirata 
fervojo submara ebligos almiliton ĉe la 
Britoj, Pri tio militistoj kaj militarismuloj 
Sajnas interkonsenti. En la cirkonstancaro 
oni demandas por kio la depagantoj devas 
elspezi 750,000,000 frankojn Ciujare por 
konservi militontaron, se tubo, facile 
dronigebla, inter du civilizitaj kaj krista
naj terpartoj prezentus tiel gravan dange
ran I

Johano L. Knublkv.

I t a l u jo

Italujo jus perdis sian gloran poeton 
Giosuĉ Carducci. Carducci kiu gio intelekte 
rekreis, kiu ĝin rekondukis al Ia noblaj 
veroj de scienco kaj beleco, kiu glorigis la 
junan nacion, kaj ĝin .esprimis, kaj ĝin 
superis, kaj ĝin enkorpigos en la historio, 
Carducci mortis, en sia modesta dometo en 
Bologna, meze de la libroj, kiujn li. tiel 
amadis. Li mortis, kiel Victor Hugo, glora 
kaj fama antaŭ la entombigo. Kun li mala
peras geniulo, mirinde sana, fortika, sim
pla, normala kiel forto. Li estis granda 
poeto, sed ankaŭ granda polemikisto kaj 
klerulo. En 1860, Italujo, kiu kiel nacio 
ekestis, literature jam ne ekzistis. Dum 
multaj jaroj, la nacia liberigo estis la sola 
celo kaj priokupo de la itala popolo. Tiel 
post Manzoni, Giusti kaj Leopardi, neniu 
estis kaj nenio estis. Venis Carducci, sola 
kaj ununura, kvazaŭ batalema giganto elmi- 
nacanta el praarbaro. Li batalis kontraŭ la 
plorigemuloj, kontraŭ la revuloj kaj la 
nekleruloj, kontraŭ la falsaj entuziasmoj, 
la malkuraĝaj opinioj. Kaj kia batalo, kiom 
da kadavroj I Sed Mamiani rigardinte al tiu 
juna kuraĝulo bavis bonan ideon : li elektis 
lin en postenon ĉe la Bologna universitato. 
Post la detruo, sin okupis Carducci per la 
restarigo. Por tio, li estis mirinde preparita. 
Dum la juneco, li multe laboradis, kun tia 
energio,kiun li dedicis al ĉio. Feliĉega li

maloftan verkon, gloran libron /iom  post 
iom, li encerbigis amason de konajoj, 
al tio aldonu la brilon de la genio, la flamon 
de la fervoro. Oni ne povas citi ĉiujn eldo
nojn liveritajn de li, Ciujn verkojn, kiujn 
li, kiel kritikisto, aperigis. Li Cion ekza
menis kaj ĉio de li ekzamenita estas reno
vigita. Li analizis gis Ia plej malgrandaj 
detaloj, li faris la plej brilajn sintezojn. Li 
estas unu el tiuj maloftaj verkistoj, kiuj ne 
perdigas la tempon de siaj legantoj. Danke 
al tiu nedifektebla laboro, li starigis novan 
ltalujon sur la firma vojo, kaj mem li estas 
Ia iniciatinto de la nuntempa intelekta 
itala universitataro.

Sed, ekster tio Carducci estis poeto, kaj 
antaŭ ĉio poeto. Kaj se lia poezio estas unue 
malfacila pro la troeco de la ideoj, ĝi estas 
mirinde bela, fortika kaj luma. De Victor 
Hugo, nenia pli granda, pli potenca voĉo 
laŭ tigis. Kia estis Dante, kia Leopardi, tia 
estis Carducci, poeto kaj scienculo. Mal
granda li estis kaj simpla kiel infano. Li ne 
estis parolema; kiam la regino Margarito 
lin renkontis, Si eldiris kelkajn liajn ver
sojn, kaj li de tio ricevis plezuron, sed 
subite li, kvazaŭ gvidata de interna diajo, 
ekparolis kaj ella buSo lia elSprucis la sono
raj paroloj. Oni lin kondukos al Santa 
Croce, kie ripozas la gloraj morlintoj : 
Dante, Machiavel, Alfieri. El la helaj vitra
loj de la pregejo enradias dolca lumo. Dum 
la juneco, li tieĉirkaŭvagis, ritmante odojn ; 
tie ankaŭ li dormados.

P. M.

Tutmonda Kroniko

Januaro 21. — Pariso-Oni publikigas la 
tekston de la deklaracio de la franca epis
koparo kontraŭ la kultaj legoj.

30 Karlestoum. — Eksplodo de karbo
pulvon» en la minejo Stuart; 80 ministoj 
enterigitaj.

Philadelphia. (U. S. A.) — Brulado detruas 
parton de la lokomotivofabriko Baldwin 
Malgajno da 5 milionoj.

Si Londono. — Apud la eniro al rivero 
Tees pereas pro ventego la Sipo Claverinch;
39 dronintoj.

Februaro. 2. — Parizo. Privata vizito de 
la anglaj gereĝoj.



*  E SPE R A N T O  *

Memphis {U. S. A.) — Pro rompo de la 
digoj, le riverego Missisipi supcrakvigas 
parton de la urbo.

Montenegro-Andreo Kadovik formas no
van ministraron.

Holando. — La delegitaro por la revido 
de la ^tatkonstitucio publikigas siajn kon
kludojn.

S <$• 6 Germanujo Rebalotoj por la 
“Reichstag". Jen la plenaj rezultatoj: Kon
servativaj dekstrumaj partioj: 112, libera
laj partioj IOI, social demokratoj 43, Cen- 
trumanoj kaj Akacianoj 113, poloj 20, sen
dependaj 11.

iondono-Mortas lordo Cohen, klera finan
cisto, eksministro.

7. /torizo-Kardinalo Mathieu eniras solene 
en la francan Akademion, kie li paroladas 
pri sia antadinta, kardinalo Perraud. Res
pondas grafo d’Haus sonville.

Montekarla-Unua ludado de la opero 
Teresa, poezio de Claretie, muziko de 
Massenet.

!). Parizo-Oni anoncas ke la papo rifuzas 
la formulon de Briand pri la kontrakto 
inter la ubestroj kaj la parokestroj.

IS. Londono-Solena malfermo de la Par
lamento.

Wolwkh (Granda-Britujo). — Eksplodo 
enla hernia laborejo de la militistejo.

Bachmut/i (Siberio). — La karbominejoj 
de Petronarief brulas. Oni eltiris ĝis nun
40 kadavrojn.

Nov-Jorko. — La vaporlipo Larchmont 
ŝippereas apud insulo Brock; ĉirkaŭ 100 
mortinjoj.

A. Tel m ni.

I N F O R M O J
F in a n c o

La /afrenta imposto en Francujo. — La 
franca ministro de la financoj jus prezentis 
projekton de leĝo pri ladrenta imposto. 
Tiun projekton ni tre mallonge analizu. 
La nunaj kvar impostoj estas anstatadataj 
de unu sola kurenta imposto. La personoj, 
kiuj havas jaran renton da 1250 fr. en la 
malgrandaj urboj kaj 2500 fr. en la gran
daj nenion pagos. Ekz. : laboristo, kiu 
gajnas 8 fr. tage kaj laboras 800 tagojn 
jare. ne pagas la imposton. La salajritoj, 
kies i,'u-a reuili simonis I,i ani»"»-' .mini

mumon pagos 3 % ,  sed nur por la parto 
ile la rento, kiu superas la donitan mini
mumon. Ekz.: pariza laboristo, kiu gajnos
10 fr. tage pagos (8000-2500) 15 fr. 'Ofi
cisto, kiu gajnus 80,000 fr. pagus 165 fr. 
La komercaj impostoj kaj patento estos 
anstatadataj de imposto da 3,50 °/0 laŭ 
la profitoj (do deprenante la Suldojn) Ekz.: 
negocisto faras jaran profiton da 10,000 fr.;
11 pagos 350 fr.; alia komercisto faras profi
ton da 3,000 fr., sed se li aĉetis la komer
con kredite kaj devas pagi procenton da
1,000 fr., li pagos imposton nur por 2.000 
fr. t. e. 70 fr. La posedantoj de kapitalo
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L a  £  1.000.000. Banka  Bileta
el mark TWAIN

< trati. P. A. H. Muschamp)

Tiam li tuj retrovis sian normalan sta
ton kaj petis milfoje pardonon, ĉar li ne 
povas Sangi la bileton, sed mi ne prospe-

■ ris lin konvinki por ke li palpu ĝin. Li 
■deziris ĝin rigardi kaj efektive ĝin rigar
dadis kvazaŭ li ne povus ĝin vidi sufice 
por kvietigi sian okulsoifon, sed li tute 
malkuraĝis ĝin palpi kvakaŭ ĝi estus tro 
sankta por ke argilfarita homaro ĝin man- 
prenu. Mi diris : 

t  ĉagrenata, vere «agrenata, se mi viii 

«enus, sed mi devas insisti. Sangu ĝin, 
mi petas, mi en Ia poSo ne havas pli mal
grandan moneron. »

Sed li diris, ke tio estas negrava afero, 
ke tre. plezure li atendos tian malgravan 
enspezon, ĝis alia pli oportuna momento. 
Mi diris, ke eble mi ne-estos en Ia cirkaua
jo duni longa tempo; sed li .respondis, ke 
tio estas bagatelo : li atendos, kaj plie li 
estus kontenta, se mi prenus ion ajn kaj 
lasus pligrandigi la kalkulon, tiel. longe 
kiel plagos al mi. Li diris, ke kredeble li 
ne timas plene konfidi ai lia rikulo kia mi 
estas, simple, ĉar mi estas gajema kaj Satas 
vesti' min petoleme. En tiu 'momento, alia 
kliento envenis kaj Ia restoraciestro kon
silis, ke mi kaAu Ia monstron : tiam li tor

sionaj aŭ ne) pagos 4 % ;  same pri ia 
posedantoj de la franca Rento. Krom tio, 
ĉiuj personoj, kies suma rento superos
5,000 fr pagos plian imposton. Ekz.: pari
za laboristo gajnas 2,400 fr. jare, lia edzino 
MOO fr. kaj lia filo 1,000 fr.; laŭ la supre 
dirito ili individue nenion pagos, tamen ili 
havas renton da 5,200 fr. Lad la aldona 
imposto, ili pagos IO fr. Bankisto, kiu 
faras profiton da 20,000 fr. kaj plie pose
das bienon, kies rento estas 80,000 fr., 
pagos 700 -f 1,200 + 1,600, t. c. 8,500 fr. 
Laŭ Ia projekto, komercisto kiu havas 
renton da 202 fr. pagos proksimume
2 V» % , dum financisto, kiu ricevas renton 
da 50,000 fr. pagos. 8.500 fr. t. c. 7 °/0, 
Tio montras la pligrandigon de la imposto 
lad la riĉeco. La partoj de la imposto, kiuj 
estas difinotaj por Ia departamento kaj la 
komunumo, ne estas entenataj en Ia supra 
kalkulo kaj estos (iksataj per speciala lego.

L o K O R rienco

Svednjo. — La registaro proponis pro
jekton de reformo pri Ia balotado nacia kaj 
komunuma. Laŭ tiu projekto, la balotoj por 
la dua ĉambro estos farataj per la univer
sala vocdonado kaj Iau la sistemo de la 
proporcia reprezentado de la partioj; tiun 
saman sistemon oni aplikos por Ia balotoj 
de Ia dua ĉambro.

Svisujo. —  La. popola iniciato kontraŭ 
la vendado de Ia absinto kolektis 116.000 
subskribojn en tuta Svisujo. Pri tiu deman
dos sekve decidos voĉdone Ia svisa regna
naro. Sendepende de tio, la kantonoj Vaud 
kaj Genĉve malpermesis la vendadon de 
la absinto en sia teritorio.

Norvegio. — La registaro jus decidis 
enkonduki la novan ortografion cu la .̂ ta
toficejojn ; Ia popola dana dialekto, kiu ĝis 
nun estis uzata kiel skribata lingvo, estos 
do anstatadata iom-post-iom de la lingvo 
norvega.

flaga konferenco. — La dua konferenco 
de la paco kuvenos en la unua parto de 
junio; ĝin kredeble prezidos s-ro de b l i 
don, ambasadoro de Rusujo en Parizo. 
Inter Ia temoj diskutotaj de la dirita kon- 
ferenko, estas la starigo en Hago de ler
nejo por Ia juro internacia; la elspezojn 
prenus sur sin Anglujo, Frankujo, Usono, 
Germanujo, Rusojo, Aŭstrujo liaj Italujo; 
iu nacio elektus egalan nombron d<> nri'r-

fesoroj kaj studentoj.

E S P E R A N T O ^ P R f  K U K A

ESPERANTO-KON8ULOJ

(ONDA NOMARO) 

FRANCUJO

Aix-les-Bains. — Konsulo, Esp. OL: 
)-ro Coze, 6, r. du Temple.

Amiens. — Esp. Konsuloj: S-ro Saguez,

salutis min ĝis Ia pordo, kaj mi tuj ekiris 
al tiu domo kaj al tiuj fratoj por korekti 
ilian eraron antaŭ ol la policanoj, eltro
vinte min, helpos por ĉion ordigi. Mi estis 
sufiĉe ekscitita, eĉ sufice timigita, kvankam 
kompreneble mi ne eslis kulpa, sed la ho
mojn mi sufiĉe konis por scii, ke, kiam ili 
eltrovos, ke ili donis al mi milionlivran 
bileton anstataŭ uuulivran. ili furioze, 
ekkoleregos kontraŭ mi anstatad pli juste 
kontraŭ sia propra miopeco. Kiam mi 
alproksimigis al la domo, mia ekscitego 
iom malgrandigis, ĉar ĉio restis trankvila 
tie, do mi estis sufiĉe certa, ke la erarego 
ne estis jam eltrovita. Mi sonorigis. La 
sama servisto aperis. Mi petis, ke li kon
duku min al tiuj sinjoroj.

«. lli foriris s, li respondis malvarme 
kaj fierege, laŭ Ia maniero de sia j samgen
tanoj.

« Foriris, kien foriris ? »

« Vojaĝe ». — f Sed kien ? » — Konti
nenton, ini opinias ». — Kontinenton? — 
t Jes, sinjoro ». — s Per kiu vojo, mi 
petas, per kiu vojo-’ » — a Mi ne povas 
diri, sinjoro ». — « Kiam ili revenos ? »
— « Post monato, ili diris ». — «Mona
ton! Ho, tio ĉi estas terura. Donu al mi, 
mi petas, ian ajn ideon pri kia perilo ini 
povos komuniki kun ili. Tio estas treege 
grava ». -- « Mi jane povas..Nenian ideon 
kien ili iris, sinjoro, s - e  Do, mi tuj de
vas vidi anon.de la familio, t  — t Fami
lio. forestas, forveturis eksterlandon antaŭ 
monatoj, Egiption ltaj Hindujon, mi pen
sas. » « liomo, grandega: eraro eblis fa
rita, Ili revenos antaŭ'la nokto; ĉu vi diros 
al ili, ke mi venados gis ĉio estos regula?

industriisto, 17, impasse des Sainles-Clai- 
res, =  S-ro Edvrard Searle, Kastelo de 
Boutillerie.

Angers. — Esp. Konsulo & Pub. Esp. 
Of. : S-ro E. Galard, 24, rue de Brissac. 
fremduloj estas akceptataj precipe lundon, 
fe la grupejo : place des Hailee. Adreso : 
Espera n to-Ofico en Angers.

Annecy. — Konsulo : S-ro Boucon, li
cea profesoro.

Beaune (Cdte-d’Or). — Pub. Esp. Of.,
20, boulev. Bretonniere. — Esp. vendejo 
kaj afinejo : tabakvendejo, rue de Lor
ra in .

_ Boulogne sur-Mer. — Pub. Esp. Of. :
7, rue Basse-des-Tintelleries.

Konsulo : S-ro M. Duchochois, 68, rue 
du Moulin-a-Vapeur.

Bourg. -  Pub. Esp. Of. kaj Konsulo : 
S-ro Rousseau, C, place Carriat.

Esp. Salono : Hotelo de la Paix et Ter
minus.

Esp. sendejo kaj afinejo, avenue d'Alsa- 
ce-Lorraine.

Bourges. — Konsulo : Auxenfans, li
brejo.

Brest. — Pub. Esp. Of. ĉe la Grupo 
Esperantista.

Caen. — Konsulo : Henri Laisney, 190, 
rue Saint-Jean.

Charenton. — Konsulo : M. Cuzon, 52, 
rue de Paris.

Chartres. — Pub. Esp. Of. : 7, rue des 
Cĉtes.

Le Creusot. — Konsulejo, Pub. Esp. 
Of., vendejo, alifejo : place Schneider.

Le Havre. — Konsulo : Emile Gasse, r. 
du Lyc6e, 105.

L a  Roche lle . — Konsulo : Samuel 
Meyer, 29, quai Valin.

Loudun. — Konsulo : D-ro Gambire, 2, 
rue Saint-Nicolas.
_ Lyon. — Konsuloj : E. Servet, rue du 
Sentier, IO. — F. Drudin, rue Tronchet. 
107. —  E. Vincent, rue Paul-Bert, S. —
G. Pouchot, rue de la Martiniere, 7.

Nantes. — Pub. Esp. Of.; afinejo : D-ro 
Saquet, 25, rue Poissonnerie.

Reims. — Konsuloj : S-ino Glatigny, 2, 
ue Ponsardin; S-ro Dubois, 14, rue du 

Libergier; S-ro Grousselle, 85, rue des 
Consuls — Pub. Esp. Of. : S-ro Chauvil- 
lon, libristo, 4, place Royale.

Romo antio, — Konsulejo kaj Pub. 

Esp. O f.: S-ro Bolido ®t/ che" Nationale. B
Rueil. — Pub. Esp. O f.: S-ro Hielard, 

boulev. des Tilleuls.
Serres (Hautes-Alpes). — Konsulo kaj 

Pub. Esp. Of. : S-ro L. Fauchez.
Saint-Nazaire. — Konsulo : R. V. Au

bin, 97, rue du Croisic.

Toulouse. — Konsulo : D-ro G. Chalot, 
r. des Prĉtres, 8.

Tours. — Konsulo : M. Palin, 5, rue 
Michele!. — Esp. vendejo kaj afinejo : Du- 
guay, libristo.

Troye8. — Konsulo ; S-ro Dorĉ, 4, rue 
Jeanne-d’Arc.

Ili neniel devas esti timigitaj. » — i  Mi 
diros, se ili revenos, sed mi ne atendas 
ilin. Ili diris, ke vi venos post horo por fa
ri demandojn, sed mi devos diri, ke ĉio 
estas regula, ili revenos precize kaj vin 
atendos, s

Tiamaniere, mi devis foriri malkontenta. 
Kia enigmo tio ĉi estis I Mi preskaŭ perdis 
la sagon. Ili revenos precize. Kio signifas ? 
Ho, eble, la letero klarigos. Mi forgesis la 
leteron ; mi eligas ĝin kaj legas, jen :

« Vi estas viro inteligenta kaj honesta; tion 
oni vidas sur via vizago. Mi opinias,-ke vi estas 
malrica kaj fremda. Tie ĉi enfermite vi trovos 
monon; gi estas donita prunte al vi dum tridek 
tagoj sen procento Mi faris veton pri vi. Se mi 
gajnos, mi ricevos ian ajn oficon, kian mi povos 
donaci, ian ajn kian vi povos pravi, ke vi plenu
mos kompetente.»

Sen subskribo, sen adreso, sen dalo.
En kia implikajo mi estis I Vi estas scii

gita pri tio, kio antade okazis, sed mi ne
niel. Al mi ĝi estis profunda, malluma 
enigmo. Mi ne havis plej malgrandan 
ideon, kio estas la ludo, nek ĉu oni inten
cas al mi afi malutilon ad bonon. Enirinte 
en parkon, mi eksidis por pripensi, por 
konsideri kion mi plej bone faros.

Post horo, mia rezonado estis kristaligita 
en ĉi tiun jugon.

Eble tiuj fratoj intencas bone, eble mal
bone ; neniel mi povas decidi tion; do mi ne 
penu. Ili faradas ludon aŭ projekton aii 
eksperimenton ajn; neniel mi povas decidi 
tion; do mi ne penu. Estas veto pri mi ; 
neniel mi povas ekravi ldan; do mi ne 
penu.

Jen mi havas la nedecideblajn kvantojn; 
Ia restajo estas palpebla, malfluida, kun

Valence. — Konsulo : S-ro J. Delfour, 
kolegiestro, rue de la Compte.

(dauranta.)

Ni petas Ciujn Konsulojn, ke ili bonvolu sin ko
nigi al nia jurnalo. Oni estas petata sendi miltan 
Ciujn korektojn de la presitaj nomaroj. Definitivan 
liston ni enpresos post kelkaj semajnoj, tuj luata 
ni estos ricevinta) Ciujn korektojn kaj aldonojn.

KONSULAJ INFORMOJ

La jenaj konsuloj, monlielpantaj abonantoj de 
ESPERANTO, havas la rajton enpresi siajn ko
munikojn en la gazeto.

Bourg (Ain-Francujo). — Esperanto-oficejo : 
S-ino Jobelin, tabakvendistino, 31, avenue d’AI, 
sace-Lorraine. Tie estas : Esperantista vendejo- 
Esperantista konsulejo, Publika Esp-Oficejo, Afi
nejo, esperantista biblioteko. Esp-Konsulo kaj 
sekretario de la Esp-Of. : S-ro Rousseau, 6, place 
Carriat. Esp-kunvenejo kaj salono : Hotelo de la 
Paix kaj Terminus apud la stacidomo; esp-revuoj 
ĉiam legeblaj. La konsulo kaj sekretario de la 
Esp-Of'. eslas speciale preta por doni letere aŭ 
buse, informojn pri turismo, somerrestado en 
Jura montaro, kaj pri la mirinda tutmonde kona
ta pregejo de Brou (Bru) en Hourg. (sendas vitu
jojn do Uu pregejo). Adreso: Esperanto-Oflco en 
Bourg.

Bradford (Anglujo) — Esperantista Kon
sulo de la grupo . A. Tuke Priestman, 12 Kxcban- 
ge Ruildings-Bradford.

Le Creusot (Francujo). — Konsulo, Ksp- 
Ofico, Vendejo, biblioteko, k. t. p. (pri la detaloj, 
oni legu la artikolon de S-ro Rousseau).

London. S. E. Hlthergreen. Konsulo : J. 
W. uaxter, Longlinia road 4.

Valence (Francujo). Konsulo : J. Delfour, ko-

Hefll-Mflntarthur (Svisujo). — Socia Infor
mejo. Estis malfermita en Hegi-Winleithur ejo, 
de kiu oni povas ricevi cian dezirindan informon 
pri la sociaj movadoj. La Cefa okupado festas ko
lekti kaj doni informojn pri laborista, virina, anti- 
alkoliola, antimilitarista, socialisla kaj liberecana 
movadoj. Por povi plenumi tiun taskon, ĉiu estas 
invitata kunhelpi, sendi novajojn aŭ postuli de
mandaron senpagan do mi. Ĝis nun 19 personoj 
en l i  landoj konsentis konstante helpadi. La utilo 
de tia informejo sendube estos tre granda kaj fa
rigos tiom pli granda, ke gi cstos pli forte subte
nata. GuStaV SCtHVKNGKLKB.

T R  % E 4 P K R IH IT I I . I O

Ni bedaŭre sciigis pri la morto de D-ro 
Javal, kies memoro estos kara al ĉiuj espe
rantistoj pro la grava rolo, kiun li ludis de 
la Bulonja kongreso speciale per la subteno 
de la Centra oficejo Esperantista en Parizo. 
D-ro .iaval dedicis sian tutan energion al

al ĝi la helpon de sia influo kaj konateco. 
Al li devas esti dankaj ĉiuj esperantistoj. 
Ni ricevas bonajn novajojn de niaj anglaj 
amikoj pri la Organizo de la Sa kongreso 
en Cambridge. Ni povas esperi tie sukceson 
ankoraŭ pli grandan ol en la antaŭaj kon
gresoj.

La Presa Esperantista Societo ^organi
zigis. Nia centra organo Lingvo Internacia 
aperas nun monate, direktata de S-ro de 
Lengyel. La bohemaj esperantistoj jus fon
dis nacian gazeton nome “ Casopis ĉeskych 
Esperantisti! ”. La redaktoro estas Srro 
Kuhnl.

certeco ordigita kaj subskribita. Se mi pe
tus ĉe la Banko de Anglujo, ke oni enskri
bu la monon je Ia kredito de gia posedan
to, oni ĝin enspezus, ĉar oni lin konas 
sendube ; sed oni demandos min, kiama
niere mi ekhavis la monon, kaj se mi re
pondas vereme, oni enkondukos min en 
frenezulejon nature, kaj mensogo metos 
min en malliberejon. Sama rezultato sek
vus, se mi penus enbankigi la bileton ie ajn, 
ad prunte preni per gi. Devigate mi por
tados ĉi-tiun grandegan kargon gis Ia re
veno de tiuj fratoj vole-nevole. Al mi gi 
eslas tiel senutila Kiel plenmano da cin
droj, tamen mi devas teni kaj zorgi ĝin 
dum mi almozon petos. Mi ne povus gin 
fordoni se mi dezirus, tial ke nek honesta 
urbano, nek rabisto gin iel akceptus. Tiuj 
fratoj nenion riskos; eĉ se mi ĝin perdus 
afi bruligus, ili tamen nenion riskus, ĉar 
ili povus haltigi la elpagon kaj tiel la Ban
ko aranĝus la aferon; sed dume mi devos 
elporti monatlongan suferadon, sen salaj
ro, sen profito; se ne helpinte gajni tiun 
veton, mi ricevos la situacion promesitan. 
Tion mi tre deziras ricevi; tiuspecaj ho
moj povas doni situaciojn, kiuj tadgas por

Okazis, ke mi tre ofte pensis pri tiu si
tuacio.. Miaj esperoj tre altigis. Sendube 
la salajro estos granda : ĝi komencos post 
monato; tiam-mi estos riĉa. Baldaŭ mi 
sentis min sur Ire liona strato. En tiu ĉi 
tempo, ree riii vagadis tra la stratoj. Vidajo 
de butiko de tajloro igis min deziregi Suti 
miajn ĉifonaĵojn kaj vesti min iom pli 
dece. V

(dauranta.)



*  ESPERANTO *

En Unuigitaj Statoj tre progresas Espe
ranto. La organo de la Amerika esperan
tiste Asocio Jus aperis, sub la titolo: The 
American Esperanto Journal. En multaj 
urboj intereso montrigas por Esperanto. 
Same en Suda Ameriko.

I-a svedaj esperantistsj kunigis en nacian 
societon.

Esperanto ekaperas en Grekujon kaj 
Rumanujon.

Lafranca ministro de la militaj aferoj 
permesis kursojn de Esperanto en la sol
datejoj. I-a movado en la armeoj tre 
progresas.

La Ia no de Socia Revuo jus aperis, en 
tre bona formo kaj kun tre internacia 
enhavo.

Nia bonega kunfrato Tra la Mondo baldaŭ 
publikigos la rezultatojn de sia enketo pri 
instruado, Ni esperas, ke multaj legos la 
interesajn respondojn ricevitajn de tiu 
revuo.

Scienca Revuo estas nun la organo de la 
jus fondita Esperantista Scienca Oficejo, 
pri kiu ni parolas detale en nia nacia pago. 
La movado ĉe la scienculoj staras nun sur la 
bona vojo al la sukceso, La delegitaro por 
la alpreno de Internacia helplingvo elektos 
en tiu jaro la lingvon, kaj gi antaŭe alvokas 
al ĉiuj por aligi novajn societojn.

BIBLIOGRAFIO

Tra Meg-Afriko. _  Parolado de ko
mandanto Lemaire ĉe la dua kongreso. 
Bela libro lukse ilustrita kun rimarkinda 
antaŭparolo de G-lo Sĉbert.

Blinda Bozo, de Henri Conscience, es
perantigita de S-ino Van Melkebeke.

Ke'kaj Flor»-] Esperantaj — Agra- 

blaj legajoj kun multaj ilustrajoj de A. J. 
Witteryck. (tri kajeroj 0,60 fr.

English E sperantigi _ Tre praktika

lernilo kaj frazolibreto por Angloj. Tute 
rekomendinda por la angla publiko.

Inter dindulo). _  Konsiloj por uzado 
de jus blindigintoj, verkita de D-ro Java!, 
esperantigita de S-ino J. Javal. Interesa 
libro pri la vivado de la blinduloj. (Ha
chette, Paris).

.«uan -mu. ue ironiu mmrejevj Kun 
ll i «Ktas frenezaj de O. Mirbeau, espe
rantigitaj de S roj Avilov kaj Sĉgrĉtinat. 
Tiu-ĉi traduko de la belega romano de 
la fama rusa aŭtoro estas unu el la plej 
brilaj verkoj de nia esperanta literaturo.

Eaperanto-Manuel, de G. Chavet kaj
G. Warnier. Praktika kaj plena kurso de 
Esperanto por Francoj en 15 lecionoj. Tin 
libro, tre zorge verkita, sendube havos 
grandan sukceson ĉe francaj instruantoj 
de Esperanto, ĉu pro sia pleneco, ĉu pro 
sia praktikeco. (Prezo : i  fr.; 140 pagoj.)

ĉiujn librojn en aŭ pri Esperanto oni 
trovas ĉe la jus fondita ” Librairie de 
TEsperanto 46, rue Ste-Anne, Paris, 2e.

Stelulo .

ln te rn a c ia  S oc ie to  de la  

E sp e ran tis ta j Ju r is to j

Oficiala Informilo.

Sekve de arango inter la I. S. de la Es
perantistaj juristoj kaj ESPERANTO, nia 
gazeto cstos de nun la oficiala organo de la 

dirita Societo. Ciuj anoj de la I. S. E. J. 
ricevos la jurnalon regule kontraŭ jara 
pago da I fr. 50 (duonabono). La oficialaj 
sciigoj (raportoj, nomaroj, novaj aliĝoj) 
aperos ('iufoje ĉe tiu sama loko. Post la or
ganizo de ĉiuj naciaj grupoj juristaj, la 
vicprezidantoj naciaj aperigos la naciajn 
sciigojn kaj post la 2a kunveno en Cam
bridge, kie oni starigos la regularon, ni 
eldonos la statutojn dis la Societo kaj la 
tutan nomaron de giaj anoj (lai! nomoj, 
rlaŭ nacioj, Iau profesioj). La artikolojn, 
sciigojn, k. t. p. oni sendu al la Sekreta
riejo de la Societo. La pagojn de la duon
abono ( I fr. 50) por la ricevo regula de la 
Jurnalo, oni sendu al nia administracio 
senpere.

lioulogne -sur- Mer (Fra /ikujo). 

Kaba Kunfrato au Samiukano,

'Ni havas la honoron sciigi al vi ke dum. 
la dua Universala Kongreso de Esperanto., 
kiu-okazis sukcesege en Genevo, la lastan; 
Auguston, estis fondata la

Internacia Societo de t'Esperantistaj Juristoj

Vi facile sentas kiel utila, praktika kaj 
interesa estas kaj precipe igos per sia vas

tigo nia nova Societo. Gi kreos kaj konser
vos inter siaj anoj aferajn rilatojn, gi ko
nigos al la fremdaj juristoj la samideanajn 
kunfratojn aŭ jurlaborantojn en ĉia lando, 
ĝi ebligos la sendon ile aktaro en la plej 
malproksimajn regionojn, kun certeco tro
vi tie korespondanton kiu parolas kaj skri
bas nian lingvon, gi unuvorte unuigos la 
Esperantistajn juristojn de ĉiuj nacioj, k. 
t.p. La unua fondinta generala kunveno 
intencis krei rondirantan jurnalon provi
zore manuskriptan, kaj decidis la prepara
don de jurista vortaro, eldonota post aprobo 
de la Lingva Komitato. Ni havos de nun 
specialan rezervatan parton en « Esperan
to » kaj kelkaj juristoj komencis la labo
ron de juristaj naciaj vortaroj, permesan
taj la generalan internacian verkon de 
Jurista vortaro Esperantista.

Jam aligis anoj de Anglujo, Aŭstrujo, 
Belgujo, Hanujo, Francujo, Germanujo, 
Hispanujo, Irlando. Respubliko Argentina, 
Rumanujo, Skotlando, Svisujo.

Ni esperas ke vi bonvolos vin enskribi 
kiel eble plej rapide kaj samtempe sendi 
al la sekretariejo la malgrandan kotizajon 
fiksitan de la generala kunveno : 2 fran
kojn 50 centimojn, 2 ^ilingojn aŭ 2 mar
kojn, Ciujare.

La Societo elektis kiel prezidanton :

S™ Michaux, advokato.
Boulogne-sur-Mer (Francujo). 

kaj kiel generalan sekretarion: 

Sro Sergeant, advokato.

Boulogne-sur-Mer (Francujo).

Gi decidis ke ĉia nacio elektus nacian 
vicprezidanton.

Akceptu, kara kunfrato aŭ samideano, 
nian koran saluton.

Iai Prezidanto :

A. Miciuux.

La Sekretario :

I-  Sergeant.

Pri ĉiuj sciigoj, sin turni al Sr° Sergeant, 
enerala sekretario, 31, Bulvardo Mariette, 
oulogne-sur-Mer (Francujo), afi al la na

ciaj vicprezidantoj.

Oni petas insiste ke ciu aligante bon
volu skribi legeble kaj detale nomon, pre

cizan profesion, tutan adreson.

Aprobo de D1'0 Zamenhof

Varsovio Str. Dzika, n- 9, 14/X 1906.

Al la lnternacia Societo de 1’Esperan- 
tistaj Juristoj mi sendas saluton kaj dezi
ron de la plej bona progresado.

Por la titolo de honora prezidanto dona
cota al mi de la dirita Societo, mi esprimas 
al la Societo mian koran dankon.

Zamenho .

UNUA NOMARO

Appleton Paul, advokato, 2, rue Monge, Paris.-
—  Alegre! Andres, advokato, 5, Calle de l’Museo, 
Valencia (Hispanujo). — lielpaume Gaspard, juga 
persekutisto, 12, rue du College, Chateau-Thierry 
(Francilio) Benoist Emile, juga persekutisto,
16, rue Turbigo, Paris (Francujo). — Blavot Henri,
6 bis, rue Lavoisier, Paris (Francujo). — lllo- 
quel Henri avoue, Montreuil-sur-.Mcr (Francujo).
—  Blon Arthur, sollicitoro, 39 Bradway Strattoj, 
London (Anglujo). — Boka Maurice, advokato, 
sekretario de la Societo por ('Internacia arbitra
cio, 8, rue Danio, Paris (Francujo). — Koulique 
Marcel, Jura Studento, 22-24, rue Saint-Thomas, 
Douai (Francujo). — liraeks Otto, advokato, 
Braunsch weig ‘Germanujo). — Buret Henri, nota
rio, Sainvilte (Eure-et-Loire). -- Chaussard Emile, 
notario, eks-oflcisto, 127 bis, faub. Bannier-Or- 
Iĉans (Francujo). —  Coutelier I,., advocato, Calle 
San Martin, 687, Buenos-Aj res (Republica Argen
tina). — Crozat Pierre, advokato, 12, rue de la 
Victoire, Paris (Francigo). —  Daniel Emile, gene
rala regna persekutisto, Rouen (Francujo). — 
Degon Paul, avoue a la Gour d'appel, 17, rue St- 
Eloi, Douai (Francujo), vicpref idanto por fran
cujo. — Delayen Casion, advokato, 95, rue des 
Petits-Champs, Paris (Francujo). —  Donaldson 
Simpson Rose, advokato. 259, Union Street, Aber- 
deen (Skot.). — Duquenoy Gaston, advokato, 42, 
Grandface, St-Omer (Franc.). — Easson Alexan- 
der, solicitoro, 50, queen Sreet, Edinburgh (Skot.).
— Ellis Jolin, solicitoro, Bow Street, Keigbley 
(Angl.), vicprezidanto por Anglujo. — Fauvart 
Bastoni, advokato, 12, rue Vauban, Dijon (Franc.).
—  Fcnton James, solicitoro, 39, Murray Gate 
Dundce (Skot.). —  Konrobert Rene, advokato1: 
Calais i Franc.). —  Carrau J.-E., avoue, I, rue 
Gouvion, Bordeaux (Franc.). —  Goulet Ferdinand, 
advokato, 4, placo Molard, deneve (Svisujo). 
GuyotF., Avouĉ, 20, Rue Montpensier, Paris. — ' 
Horion, notario, Villers aux Tours par Antliisnes, 
(Belgujo). — Irquierdo Lucas, Castellan (Hisp.). 
■— Jardol Ludovic, advokato, rue des Potiers,
Douai (Franc.). — Jose de Seyer y de Aropa, se
ketario de l’Audiencia, Castellan (llisp.). — Klein 
Martin, Vertreter, XIX/I AVien (AustrujO). — Lai-1 
gnier Marcel, « efa oflcisto de « avoue ■, 59, rue- 
I.ibergier, Reims (Franc.). — Lambert Daniel,: 
solicitoro, 4, Great VVinchester ?t., London S. E.1

(Anglujo). -  Legrand Rene, advokato, 22, rue 
d’Avre, Tourcoing (Franc.). —  Letellier Alfred, 
advokato, deputato (Eks.) Alger (Algerujo). — 
Lizot R., advokato, 19, rue de Soubise, Dunker- 
que (Franc.). — Michaux Alfred, advokato, 26, 
rue de Wisscq, Boulogne sur-Mer (Franc.), pre
sidanto. -  Monster G., Ostcrbrogade, B. Kobcn- 
havn (Hanujo). — Morel Alphonse, avoue, 36, rue 
do Metz, Toulouse (Franc). — Negreanu, 62 Str. 
Mircea-Voda, Bucuresti (Rumanujo). — Nottin 
Ernest, notario, 23, rue d’Anjou, Paris (Franc.).
— Noury Georges, advokato, 23, rue de la Gare, 
Neufchatel-cn-Bray (Franc.). — Pago William, 
advokato, 31 queen Street, Edinburgh (Skotujo), 
vicprezidanto por Skotujo. — Pedersin Johan, 
A arbus (Hanujo). —  Prat (de), advokato, 28, rue 
du Clocher-Saint-Pierre, Douai (Franc.). —  Pujula 
y Valles. advokato, Barcelono (Hisp.). -  Rumpel 
Paul, IO, Hhediger Strasse, Breslau (German ). -  
Sergeant Lucien, advokato, 31, boulev. Mariette, 
Boulogne-sur-Mer (Franc.), generala sekretario.
— Smith Ernest, solicitoro, 77, SI. Vincent Street, 
Glasgovv (Skot ). -  Smith Wilson, 77, St. Vincent 
Street, Glasgow (Skot.). -  Toulouse, licenciato 
en juroscienco, rue de Douai, Lens (Franc.). — 
Truptil Maurice, avoue, Neufchatel-en-Bray 
(Franc.). — Vernier Ch., villa Roger, Monto- 
Carlo (Monako).

AVIZO

La anoj de la Societo ricevos tuj siajn 
kartojn de la nuna jaro.

La Sekretario :
L. Sergeant.

AL NIAJ LEGANTOJ

G ra v a j p re m io j I

Ĉ IU J  P E R S O N O J, K IU J  ABO- 

N O S  A U  R E A B O N O S  ESPERANTO 

AN T A Ŭ  L A  28a D E  F EB R U A RO  

R IC E V O S  D O N A CE  BELETAN 

K A J  A RTAN  S IGN ETON  E SPE 

RA N T IST A N , N O V A  M ODELO 

TRE  Z O R G E  F AR IT A .

O n i p o r  t io  d evas  s e n d i la  m o 

n o n  a l  la  a d m in is tr a c io  a u  a l la  

lo k a j A g e n to j, k iu j e s ta s  p e ta ta j 

i l i n  t r a n s ig i  a l  n i  a n ta u  la  d i 

r i t a  tem po .

C iu j pe rson o j, k iu j  h a v ig o s  a l 

n/’v5 a b o n a n to in  a lm e n a ŭ  ricevos 

donace  be legan  p in g lo n  e s p e ran 

t is ta n , b ro n z a n  a u  a r g e n tan , 

k u n  a r ta  e n g r a v u ra jo . T iu  s i

g n o  b a v a s  v a lo ro n  de  3  g is  7 

fra n k o j, k a j e s tas  tu te  nov a . L a  

p e rs o n o j, k iu j  h a v ig o s  la  p le j 

m u lte  d a  a b o n a n to j , ricevos 

k om p re n e b le  la  p le j a ltv a lo r a jn  

s ig n o jn .

Niti Enketo. — Ni rememorigas niajn 
legantojn pri la enketo, kiun ni malfermis 
en la lasta numero de Esperanto koncer
nante la koston de la nutrajoj en la diver
saj landoj. Estas tre necese, ke, por Ia 
intereseco de tiu enketo, ni ricevu multajn 
respondojn el ĉiuj landoj. Tio estas la 
plej bona pruvo de la jama divastigeco de 
Speranto, kaj certe tia fakto pli efikas al 
la pukliko ol multaj teoriaj paroloj. Ni 
dankas la personojn, kiuj jam respondis 
kaj ni informas ilin, ke por plisimpligi 
nian taskon, ni sendos la promesitajn 
premiojn ĉe la fino de la enketo.

Al niaj agentoj kaj koresponilantoj. — 
Ni petas niajn agentojn, ke ili bonvolu 
sendi sian kalkulon ĉe la komenco de la 
monato marto; la monon ili sendu nun, 
nur se ĝi superas IO frankojn. Ni petas 
niajn korespondantojn, ke ili sendu al ni 
mallongajn precizajn novajojn por niaj 
Informoj (se ni ne petis de ili artikolon pri 
difinita temo). Krom la felietono, ni ne 
povas empresi nuntempe literaturajoj».

ESPERANTO aperas regule la K an 

kaj 27an de ĉiu monato. Legu la  Non

3 de ESPERANTO. Gravaj artikoloj! 

Multaj sciigoj el la  tuta mondo!

»

Ni montras per la  litero F skribita 

sur la  banderolo de la jurnalo la  abo

nojn, kiuj finigas kun tiu numero. La 

personoj, kiuj deziras reaboni estas 

petataj sendi sian monon al nia admi

nistracio aŭ al iliaj agentoj ; se ne, iii 

cesigos la sendon de nia Jurnalo.

Ni empresos en la venonta numero ia 
nomaron de la esperantistaj hoteloj kun 
diversaj sciigoj pri tio, kaj la sekvon de U 
nomaro do la konsuloj.

Ni atentigas niajn legantojn, ke por 
helpi al la jurnalo kaj permesi al ĝi pro
gresi kiel eble plej rapide, ni kreis helpa- 
bonon da IO frankoj. La Konsuloj kaj Esp- 
Oficoj, kiuj pagos ĝin, havos la rajton pre
sigi senpage siajn komunikejojn en la ga
zeto.

Samatempe kiel tiu kvarnacilingva el
dono, aperas bulgara eldono, kun la sama 
teksto esperanta. Tiamaniere, nia jurnalo 
povos helpi al nacia propagando en la lan
doj, kie ne estas ankoraŭ gazeto esperan
tista. Estas tre dezirinde, ke ni povu kiel 
eble plej baldaŭ : le) Pligrandigi nian for
maton ; 2e) Presigi la nacian parton en 
diverslingvaj cldonoj-kio ebligos liveri pli 
multe da sciigoj. Por efektivigi tion bal
daŭ, ni bezonas tre efikan kun helpadonde 
niaj legantoj. Atendante, ni enpresos Ciu
foje francan, germanan kaj anglan kolo
nojn ; la hispana lingvo alternos kun la 
itala; ni ankaŭ de tempo al tempo enpre*- 
sos artikolon en alia lingvo por fari specia
lan propagandon en la lando.

ESPERANTO estas aĉetebla en ĉiuj bel
gaj, francaj kaj svisaj stacidomoj kaj en 
multaj publikaj vendejoj. La listo baldaŭ 
aperos.

la L ibrairie de VEsperanto
46, rue Ste-Anne — Paris 

Vendas Ciujn verkojn novajn aŭ malnovajn pri 
Esperanto.

Sendo de katalogoj senpage.

Jus aperis :

ESPERANTO-MANPEL. <;0urs pratique et 
compiet en 15 levon», par Gabriel Chavkt et 
Gkorgks \Varnusr, I volume brocha I franc.

Tra la Mondo, tutmonda multilustrata revuo 
monata, tute en Esperanto. — Nuntempaj, Pri 
Esperanto, Arto kaj Literaturo, Sciencoj. Komerco 
ka] Industrio, Militistaro, Maristaro, Teatro, 
Sportoj, Virina kaj Gejunula pago. Felietono, 
Konkurso! kun valorii monai Dremioi. — dui 

artikoloj estas verkitaj de anoj de'Dandoj aludataj.
— Jare 8 fr; duonjare 4,50; kvaronjare 2,K.

Senpaga specimeno Iau peto.
Sendu mendojn kun mono a l:

• Tra la Mondo t, Meudon (S.-et-O.) France.

LA DIREKCIO.

Postulu I Postulu I Postulu I

ESPERANTO
en ciu] stacidomoj, en elui vendejoj

En nia venonta N% aperos la nomaro 

de la  konsuloj, la  nomaro de la  Espe

rantistoj hoteloj, korespondajoj el His

panujo, Rusujo, Aŭstrujo. k.t.p.,monata 

tutmonda evuo, kaj multaj surprizoj 

por niaj legantoj.

N0 8 aperos la  12*" de Marto.

L A  R E V U O
Monata - Literatura - Gazeto 

plej zorge redaktatakunla kunlaborado de 

la plej lertaj diverslandaj Esperantistoj.

L a  so la  gazeto  

kiu enhavas artikolojn verkitajn de

i D 1" ’ L. L. Z A M E N H O F  

aŭtoro de la lingvo 
■'•iumonate 48 grandaj pagoj da plej 

bona teksto!

Legu en « U  REVUO » la lingvajn J 

respondojn de Dro L. L. ZAMENHOF 

JARA ABONO:
Francujo, frie,— Ekster Francujo, fr. r .— 

Oni abonas 
£e.. Hachette. & G< 7t>, Boulevard Slrliermajn,

Kaj ĉe-ĉiuj giaj korespondantoj



27 FEB RU A RO  1907. U n u  N um ero  : IO  CENT IM OJ TRIA JA RO . —  N» 2

★ ESPERANTO *
D U O N M O N A T A  IN T E R N A C I A  G AZET O

•  DIMNiaTH ATION
8 , R ua  Bory-t<yaber(f, 8, dandre (Suisse)

Abonnement animei.................................................  3 franca
Un numero..............................................................IO cent.

On s'abonne a I'Administration ou aupria des agente locali*

PIIBUNHIVG OFFICE
B. Rue JBoTy-Lyeberg, 8. Geneva (8wltaerlan<l)

fearly subscription.................................................2s.6p.
Separate copies.......................................................  iii

Subacriptions payal>lc to the Publishers or the Local Agenta

t  u u i s  m n i  i t i o *
8, Rue Bovy-Lysberfr. 8. G enf (ScUw«-iz)

Preis pro Jahr....................................................... M» a 50
Einzelne Nummem.................................................M1» O IO

Abonnements Pretae sind̂ au lie* o hle n durcĥ  dle Administration

^ E s p e r a n to  e t la  Science

S’il est un domaine (iaus Iequel i’Es
pera n to est appela A rendre de nom- 
breux scrvices, c’est celui de la science.
II est superita d’insister sur les avantages 
fpratiques que presenterait la gĉndralisa- 
tion de la langue internationale au point 
de vue du dĉveloppement des relations 
entre les savanls de tous paj s, des con
gres et des revuos scientifiques.

G’cst en 1904 que pour la premiere fois 
parut une revue scicntifique rĉdigĉe en
promeni en Esperanto et publiĉe sous 
le patronage de savants ĉmiaents. Si jus- 
qu’alors beaucoup de savants avaient diii 
attirds a 1’Esperanto par sa simplitite et 
sa logique, on ne pouvait cependant pas 
encore constater l’existence d’un mouve
ment d’ensemble. Or Ace S la creation de 
la « Scienca Revuo », un premier pas 
avait ĉt<5 fait. De nombrcux articles parus 
dans cette revue montrĉrent que l ’Espe- 
ranto, mieux que tout autre langue natio
nale ĉtait capable de rendre toutes les 
idĉes scientifiques.

Depuis le congrĉs de Genĉve, de nou- 
veaux et dĉcisifs progres ont ete realisĉs. 
Au cours de la reunion des savants et 
amis des sciences, tenue durani le Con
gres et i  laquelle assistaient les repro- 
sentants des universitas de diver» pays, 
fure n t  intee?! Ies hases H’iine Associ rdioii 

Scientifique Esperantiste, destinee k reu
ni r en un solide faisceau les savants de 
tous pays et k travailler k 1’introduc- 
tion graduelle de 1’Espcraiito dans Ies 
congrĉs et revues scientifiques. Une de- 
claration dans ce sens fut votec et ii fut 
convenu que 1’Association se fonderait 
definitivemcnt au Congres de Cambridge, 
d6s que le president (M. le Geueral Sc- 
bert) et le sccretaire (Prof. Carlo Bourlet) 
aurait reuni un nombre suffisant d’ad- 
herents. A la suite de cette reunion et 
apres divers pourparlers entre le general 
Sebert et M. Rene de Seussure, privat- 
docent ŭ 1’Universite de Geneve, ii a ete 
fonde dans cette derniere ville un Bureau 
Scientifique Esperantiste pcnnancnt, 
destine k devenir l’orgene cxecutif de 
1’Association des savants. Ce bureau s‘est 
de suite mis au travail et s’occupe en ce 
moment d’envoyer plus de 30000 tircu- 
laires aux professeurs de toutes les uni- 
vcrsites d’Europe, pour solliciter leur 
adhesion et leur faire connaitre la crea
tion du bureau de Geneve. D'aulre part 
la j Scienca Revuo», anterieuremcnt pu- 
bliee A Paris, sera dorenavant Forga ne 
officiel du Bureau Scienlifique Esperan
tiste. Une des tachos les plus importantes 
de cct office sera celle de la collection 
des vocabulaires techniques. Un assez 
grand nombre d’essais ont dĉjil ete pu- 
blies et rendent des services apprĉcia- 
bles; ii appartiendra au bureau de Ge
neve do coordonner cos differents tra- 
vaux avec le concours des savants en pe
ran tistes de tous les pays et de mettre 
au point les dictionnaires proposes.

On voit par ce tres bref resume qu’un 
serieux pas en avant a ete fait au cours 
de cos derniers mois. De nombreuses ad- 
hĉsions ont dejŭ ete reoeuillics et on 
peut csperer que, grace a la propagande 
energique qui est faite actuellement,. 
1’Esperanto s’implantera d’une maniere 
definitive dans le monde scienlifique 
pour lequel ii sera un predeux auxiliaire.

E  s peranto-Journal.

Nos lecteurs trouveront, e nearta dans Ies page* 
de ce numbro, un bulietin dadhesion & i’A. S. E. 
que nous leur engageons vivemon! do remplir 
8’ils ne 1’ont dĉji fait. Les personnes qui desire- 
raient recevoir des circuiaires sont priĉes de 
s'adresaerau Scienca Oficejo, 8 rue Kovy-Lyeberg,

Esp e ra n to  and Science

Science is the domain in which Espe
ranto is called upon to render the most 
important service. It is superfluous lo 
insist upon the practical advantage^ that 
the vulgarisation of Hie internationa! 
tongue would offei* in facilitaling the 
intercourse betvveen men of science of 
every country, and with regan! to con- 
gresses and scientific publication». We 
consider that we shan l>elter interesi 
own readers in sho\ving tlien what steps 
have been already made.

In 1904 a scientific revicvv edited cx- 
clusively in Esperanto first appeared, 
and was published under Hie patronage 
of eminent scholars. If, before thai 
date, many learned persons had been 
atlracted to Estranto by iis simplicity 
and logie, 110 general movement was as 
yet noticeable. By the creation of the 
“Scienea Revuo,, this lirslstep was iliada. 
Numerous articles published by this re- 
view dejnonstrated that Esperan!© was 
better qualifted than any olher language 
to render any scientific ideas. Since the 
Geneva Congress, nevv and decisive pro- 
gress has been realised. At tho meeting 
of scientific persons, hcld during lfi'; 
Congress and at which were present re
presentativos from universitas of ya-

of a Scientific Esperantist Association 
which should unite scholars of every 
land and should aini at the gradual in 
troduction of Esperanto into ali con- 
gresses and science reviews. A dcclara- 
tion to this effect was voled and it \vas 
agreed tliat the Association should be 
definitcly fourni ed at the Cambridge 
Congress, as soon as the president (Ge
neral Sebert) and the secrelary (Prof. 
Carlo Bourlet), should have collected a 
sufficient number of adherents. Subse- 
quent lo these proceedings and after 
some discussion betvveen General Sebert 
and M. R. de Saussure, a pcnnancnt 
Scienco Office has been founded in Ge
neva, destined to be the executive organ 
of the Association in queslion. This of
fice at once bcgan active work and for 
the moment is occupied in forwarding
30,000 circulars to Ilie professors of 
every university in Europe, soliciljng 
their adherence and infomiing thein of 
the crealion of the Geneva Oif.ce. More- 
over tiio " Scienca Revuo ,, formcrlv 
published at Paris, v ili be liencefor\vard 
tho official organ of the Science Office. 
One of the most imporlant tasks of this 
office, will be tile building up or tech
nica! vocal>ularies. A certain number of 
triai vocabularies have already been 
published and render considerado ser
vice; it will be lhe task of Science Office 
to give foren lo these various attempts, 
with the assistance of esperan (ist scho
lars of every land and to publish a 
technica! dictionarv.

By this brief sununary it may be 
clearly seen that :m imporlant step in 
the right direction has beon made these 
last few months. Numerous are the 
adhorents who have already beon secu- 
red and it is to be hoped that thanks to 
the energetic propagation now being 
made, Esperanto will gain a firm footing 
in the scientific world, to which it will 
prove a Precious auxiliary.

Esperanto-J ournal.

Our readers will find betvveen Uio pages of Ibis 
number, a fonti ol adherence to the S. E. A. 
which we bee theoi to fili up if they have not 
albready done so. Persons wi.o desire to receive 
circulars will kindlej apply to the Scienca Ofioejo,
8 rue Bovy-Lyslierg, Geneva.

E s p e ra n to  und die W issenschaft

Wcnn es irgend cin Gebiet gibt, in 
welchem Esperanto zalilreiche Diensle 
zu leisten berufen ist, so ist es das der 
VVissenschaften. Ius ist ŭberllŭssig auf 
die praktischen Vorleile hinzuweisen, 
welche die Verallgemeinerung der inter- 
nationalen Sprache ini Gefolge halte, 
durch die Entwicklung der Beziehungen 
der Gelchrten aller Lander zu einander 
bei Kongrcssen und bei wissenschaftli- 
chen Zeitschriflen.

So erschien ini Jahre 1901 zum ersten 
Mal cine wissenschaftliche Zeitschrift in 
Esperanto, welche unter der Leilung 
hervorragender Gelchrter veroffenilicht

Dank der GrUndung der Scienca Revuo 
\vor ein erster Schritt getan. Zahlrei
che Artikel, wclehe in dieser Zeilschrift 
erschicnen, zeigten, dass Esperanto bes-. 
«;er ais jede andere internationale Spra
che fahig ist, alle vvissenschaftlichen 
Ideen vviederzugeben. Seit dem Genfer 
Kongress sind neue und entscheidende 
Foitschritte gemacht \vorden. Bei der 
Vp.reinigung von Gelelirten und Freun- 
den der NVisscnschaftcn, abgehalten 
vvahrend des Kongresses, bei welcliem 
die VerIreter der Universitatan verscliie- 
dener I.iinder amv.send vvaren, wurden 
die Grnndlagen zu emer vvissenschaft- 
licbcn Esnerantoven mienne eclesi. da- 

zu bestimml, die Gelelirten aller Lander 
zu cinan feston Bund zti vereinigen, und 
an der schriftvveiscn Einfŭhrung des 
Esperantas bci alidi \vissenschaftliclieii 
Kongressa! und ZciLschriften zu arbei- 
ten. Eine Erklarung iii diesem Simie 
\vurde geneiimigt und nian kam Ob; rein, 
dass die Vereinigung endgŭltig beim 
Kongress von Cambridge gegrŭnd .t wer- 
den sollte, sobald beim Presidenton (d. 
I lerni General Sebert) und beim Sekrc- 
tiir (Professor Carlo Bourlet) eine genii- 
gende Anzalil von Zustinimungen einge- 
laufen vvaren. Infolge dieser Vereini
gung und nacii verschiedene!! Bespre- 
chungen zwischcn General Sebert mid 
Ilerren Rene de Saussure, Privat-d izent 
an der Universita! in Genf, wurde in 
dieser letztercn Stadt ein permanentes 
vvissenschaftliches esperantistisches Bu

reau gegrŭndrt, beslimuit, das fŭhrende 
Organ de r Gelehi tenvcreinigung zu ver
don. Dieses Bureau inaciita sieli sofort 
an die Arbeit und beschaftigt sieli mo
mentan dami!, mehr ais 30000 Cirkularo 
an die Professora! aller Universitaton 
Europas zu verschicken, uni ihre Zu- 
stimmung nachzusenden, und ihnen die 
Grŭndung eines Bureau s in Genf mitzu- 
teilen. Ausserdom wird die, frŭher iii 
Paris veroffentlichte ■ Scienca Revuo», 
van jetzt ab das offizielle Organ des 
wissenschaftlichen Esperanto Bureaus. 
sein. Eine der vieilli estai Arbeiten tlie- 
scs Bureaus wird die Zusammenstellung 
technischer Worlerbŭcher sojn. Eine 
zianlich grosse Anza lii derartiger Ver- 
suchc sind schon veroffcnt ieh! worden 
und ervvcisen schatzbare Dienste; es 
wird die Aufgalie des Genfer Bureaus 
sein diese verschiedene!! Arbeiten unter 
Mitwirkung der Esperanto-Gelehrten al
ler Lander zu coordinieren und die vor- 
geschlagenen W6rtirbŭcher fertlgzustcl- 
len. Man sieht aus dieser sehr kurzon 
Uebcrsicht, dass ein enisthaftcr Fort- 
schritt im Laufe der letzten Monalo er- 
zielt wordai ist. Zahlreiclie Zuslimmun- 
gen sind schon eingelaufen und man darf 
hoffen, dass das Esperanto, dank der 
gegenwartigen energisdien Propaganda, 
sich in der Gelehrtenwell, fŭr die es an  
wiclitiges Hŭlfsmittel sein wird, auf 
cndgŭltige Weise einwurzelt.

Kaperanto- Journal.

E l  Es p e ra n to  y la  Ciencia

Si hay un dominio en el cual el Espe
ranto osie Hamado ŭ rendir numerosos 
servicios, es el de la ciencia. Es super
fluo insistir sobre las ventajas practica» 
que presenta la g nerdisati.11 de la len
gua internationa! desde el punto de 
vista; de desarrollo de relationes entre 
los sabios de todos los paises, los con- 
gresos y las revistas cientificas.

Creanos que interesaro i. nuestros leo- 
tores lo que ya ha sido realizado.

En 1901 aparcci6, por la primera vea, 
una revista cientifica redaetada entera
mente en Esperanto y publiaida bajo 
la protecci6n de sabios eminentos. Si 
hasta ahora mutilos sabios hablan sido 
atraidos al Esperanto por su simpLtidad 
y su logica, 110 se podia, sin embargo, 
todavia constatar la cxistencia de un 
movimiento de armonia. Gracias k la 
creacibn de la Scienca Revuo », un 
piimor paso fue dado. Los numerosos 
articulos incluidos en esta revista de- 
mosti aban que el Esperanto, inejor que 
cualquior otra lengua nacional, era capa
ble de traducir todas los ideas cientiiicas.

Desde el congreso de Ginebra, nuevos 
y decisivos progresos han sido rcaliza- 
dos. Durante el curso de la reunian de

durante el Congreso y 4 la cual asis- 
tieron los representantes de universida-
des de diversos paises, se formaron las 
bases de una Asociadon Cie -.ti.i a Espc- 
rantista, destinada k reunir en un solo 
haz los sabios de todos los paises y a 
trabajar la introducci6n gradual del Es- 
peranto en los congresos y revistas 
cientificas. Una declaraci lii de este sen
tido fue votada y convenida que la Aso- 
ciaci6n se fundaria definitivamente cu 
el Congreso de Cambridge, tan pronto 
como cl presidente (M. le GI. Sebert) y 
el secretario (Prof. Carlo Bourlet), liu- 
bicran reunido un muliero suficiente de 
adherentes. Como consecuencia de esta 
reunion y despuĉs de diversos coloquios 
entre el general S6bert y M. Rene de 
Saussure, privat-docenl en la Universi- 
dad de Ginebra, ha sido fundado en esta 
ultima ciudad un despacho Cientffico 
Espeiantisla permanente, destinado a 
ser mas tarde el 6rgano excculivo de Ia 
Asotiaci6n de sabios. Este despacho se 
ha puesta en seguida al trabajo y se ocu- 
pa actualmente de enviar 30000 circu- 
lares 4 los profesoros de todas las uni- 
versidades de Europa, para solicitar su 
adh(si;’n y partie p. rlos la e eaci 'n  del 
despacho de Ginebra. Por otra parte 
la « Scienca Re nti o », anterionnente pu
blicada en Paris, seri de lioy en ade- 
lante el 6rgano ofidal del Despacho 
Cicntifico Esperantista. Uno de los mAfe 
importantes de este despacho seri la 
confeccidm de vocabularios tĉcnicos. Un 
numero bastante eonsiderable de en- 
sayos han sido ya publicados y rinden 
servicios apreciables; perteneeerd al des- 
pacho de Ginebra el cordinar estos dife- 
rentes trabajos con los concursos do 
sabios esperantistas de todos los paises 
y de arrcglar los diccionarios propuestos.

Se ve por este breve resuman que uu 
paso serioso se ha dado, en el curso do
estas ŭltimos meses. Numerosas adhe- 
siones han sido ya rocogidas y se puede- 
esperar que, gratias k la en6rgica pro
paganda que se ha hecho actualmente, 
el Ms peran to se implantas de una ma
nera definitiva en el mundo tientifico 
para el cual seri un precioso auxiliar.

E&peranto-Journal.


